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Teren opracowania 
Teren objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 1,4 ha i dotyczy działek o nr ew. 481 i 

482/1 przy ul. Staszica w Krzyżu Wielkopolskim. Obszar ten funkcjonuje jako tzw. Park Staszica. 

Opis koncepcji i wizualizacje 
 

Główne założenia projektowe: 
 

1. Zachowanie wszystkich żyjących drzew istniejących. 
 

2. "Mierzmy siły na zamiary" - brak nasadzeń generujących w przyszłości duże koszty utrzymania 
(rabaty z krzewów ozdobnych, byliny, duże powierzchnie wymagające częstego koszenia). 

 
3. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników parku - otwarcie widoku na park z ul. Staszica 

poprzez zmianę lokalizacji pawilonów handlowo-usługowych. 
 

4. Ożywienie przestrzeni poprzez wprowadzenie „węzłów aktywności: do parku - usługi, plac 
zabaw, wybieg dla psów, strefa relaksu. 

 
5. Spełnienie potrzeb mieszkańców - plac zabaw, wybieg dla psów. 

 
6. Nowa jakość dla podróżnych oczekujących na pociąg - kawiarnia w parku, plac zabaw. 

 
7. Nawiązanie do kolejowego dziedzictwa miasta (drogowskaz - semafor, plac zabaw z 

kolejowymi motywami). 
 

 

RYC. 1. WIDOK Z GÓRY OD STRONY PÓŁNOCNEJ, ROZMIESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI W PARKU 
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PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE 

Projekt zakłada nową lokalizację pawilonów usługowo-handlowych, które aktualnie 
znajdują się wzdłuż ul. Staszica. Obecna lokalizacja wpływa degradująco na przestrzeń parku - 
park funkcjonuje jako zaplecze pawilonów, pozbawione ładu i generujące zachowania 
patologiczne. Brak wglądu na park od strony ulicy nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa u osób 
przebywających w parku. Zaplanowano przeniesienie pawilonów pod wschodnią granicę parku. 
W jedynym miejscu, gdzie ich nowa lokalizacja nie będzie skutkowała wycinką drzew. 
Proponowane miejsce posiada dobrą ekspozycję słoneczną w godzinach popołudniowych, co 
korzystnie wpłynie na funkcjonowanie ogródków lokali gastronomicznych. Zaleca się, aby 
pawilony miały ujednoliconą formę budowli pod względem kolorystyki, gabarytów i materiałów 
wykończeniowych. Wpłynie to znacząco na ład przestrzenny parku i okolicy. Pawilony 
umieszczone w tym miejscu będą dobrze widoczne dla osób nadchodzących zarówno od strony 
miasta (od strony zachodniej), jak i od strony dworca (od strony południowej). Odległość 
proponowanego przesunięcia pawilonów w stosunku do aktualnego położenia obecnej wynosi ok. 
130 m, która jest dystansem nietrudnym do pokonania. Przed pawilonami zaplanowano 
przestrzeń do postawiania stolików kawiarnianych.  

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Układ komunikacyjny został podzielony na dwa rodzaje dróg parkowych. Pierwszy rodzaj 
to tzw. drogi „szybkie” o nawierzchni utwardzonej, odpowiednio szerokie dla pogodzenia ruchu 
pieszego i rowerowego. Drogi te mają za zadanie skomunikowanie miasta z dworcem PKP. Drogi 
te prowadzą z dwóch końców parku przy ul. Staszica w kierunku dworca. Jedna z nich (ta po 
stronie wschodniej) rozdziela się i prowadzi do pawilonów handlowo-usługowych, umożliwiając 
wjazd samochodem dostawczym. Drugi rodzaj dróg to ścieżki spacerowe o miękkich kształtach. 
Tutaj zaproponowano przyjazną środowisku nawierzchnię z kruszywa mineralnego, które jest 
wodoprzepuszczalne. Ścieżki o takich nawierzchniach są lekkie w odbiorze i dobrze współgrają z 
zielenią parkową. Przy drogach spacerowych zaplanowano ławki, które będą miejscem 
odpoczynku.  

NOWE FUNKCJE PARKU 

Wybieg dla psów 

Program funkcjonalny parku oparto na kilku elementach, które będą stanowiły 
uzupełnienie pozostałych terenów zieleni Krzyża: wybieg dla psów, duży plac zabaw i polana 
rekreacyjna. Wybieg dla psów umieszczono po zachodniej stronie parku. Wybieg będzie miał 
wydłużony kształt z dwoma wejściami. Całość należy ogrodzić siatką. Lokalizacja wybiegu w 
proponowanym miejscu jest korzystna ze względu na ochronę czworonogów przed palącym 
słońcem. Jest to miejsce „schowane” ze rogiem, które nie będzie dominowało w przestrzeni 
parku.  

Plac zabaw 

Plac zabaw umieszczono w centralnej części parku, blisko pawilonów (można połączyć 
wyjście na plac zabaw z wyjściem na lody) i stosunkowo blisko wyjścia w kierunku dworca. Plac 
zabaw będzie dostępny z trzech stron. Planuje się, że jego nawierzchnia będzie piaskowa (bez 
stosowania drogich i mocno nagrzewających się nawierzchni syntetycznych). Plac zabaw będzie 
głównym wyróżnikiem krajobrazu parku (elementem go identyfikującym) ze względu na 
zastosowanie nietypowych elementów zabawowych nawiązujących do kolejowego dziedzictwa 
miasta: „wieża ciśnień” ze zjeżdżalniami i duża lokomotywa do wspinania. Poza nimi znajdą się 
tam także inne elementy zabawowe - chętnie wykorzystywane przez dzieci na każdym placu 
zabaw (piaskownica, huśtawki, bujaki). „Wieża ciśnień” będzie widoczna z wielu miejsc w parku i 
będzie pełnić rolę punktu orientacyjnego. Innym elementem orientacyjnym w parku będzie także 
drogowskaz w kształcie semafora - ustawiony na skrzyżowaniu dwóch dróg spacerowych.  
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Polana rekreacyjna 

Istotnym elementem programu parkowego będzie polana rekreacyjna, na jej lokalizację 
wpłynął układ istniejącego zadrzewienia parkowego - jest to największa otwarta przestrzeń w 
parku. Polana będzie pozostawała otwarta - na co dzień będąc miejscem pikników, a od święta 
dając możliwość organizowania tam rozmaitych wydarzeń kulturalnych (festyn, jarmark), lub 
postawienia lodowiska. W północnym krańcu polany zaplanowano niewielką strefę relaksu z 
meblami miejskimi, na których można swobodnie siedzieć w większej grupie osób. Strefa relaksu 
ma przyciągnąć młodzież do parku. Polana wraz z przestrzenią między placem zabaw a 
pawilonami będzie często koszona tak, aby utrzymać efekt atrakcyjnego trawnika miejskiego. 
Pozostałe powierzchnie parku będą koszone rzadziej. Będą miały bardziej naturalny charakter. 
Stworzą także efekt ciekawy kontrastu między nimi, a obszarami koszonymi.  

PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

W parku zaplanowano przede wszystkim nowe drzewa, które uzupełnią istniejący, 
uszczuplony drzewostan. Krzewy zaprojektowano tylko w dwóch miejscach - jako elementy 
zasłaniające istniejące, nieatrakcyjne ogrodzenie. Za wybiegiem dla psów, gdzie aktualnie rosną 
żywotniki (gatunek niedostosowany do warunków, obcy dla tego rodzaju miejsc) oraz po stronie 
zachodniej powyżej pawilonów. Dodatkowo przed wybiegiem od strony drogi parkowej 
zaplanowano pas niskich krzewów, które złagodzą linię ogrodzenia wybiegu dla psów. 
Wprowadzenie większej ilości krzewów jest niezasadne ze względu na koszty utrzymania oraz 
budowanie „zamknięć” widokowych, które źle wypływają na poczucie bezpieczeństwa 
użytkowników parku. 

 

RYC. 2. WIDOK ZE ŚCIEŻKI SPACEROWEJ W KIERUNKU WSCHODNIM (WIDOCZNY PLAC ZABAW, SEMAFOR I 

PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE) 
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RYC. 3. WIDOK OD STRONY WEJŚCIA Z DWORCA PKP - PLAC ZABAW I PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE, 
WIDOCZNE ROZDZIELENIE DWÓCH RÓŻNYCH RODZAJÓW DRÓG PARKOWYCH 

 

RYC. 4. WIDOK ZA WEJŚCIEM DO PARKU OD STRONY MIASTA (WEJŚCIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIE) - PO 

PRAWEJ STRONIE WIDOCZNY WYBIEG DLA PSÓW, DWIE NAWIERZCHNIE O RÓŻNYCH FUNKCJACH. W ODDALI 

WIDOCZNE PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE. 
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RYC. 5. WIDOK Z POLANY REKREACYJNEJ W KIERUNKU PLACU ZABAW I PAWILONÓW 

 

RYC. 6. WIDOK NA STREFĘ RELAKSU OD STRONY POLANY REKREACYJNEJ 

 

 

 

 

Załączniki graficzne 
1. Rzut z projektem koncepcyjnym parku w skali 1:500 


